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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.9.2018 A8-0245/92 

Módosítás  92 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Az online tartalompiac működése 

az elmúlt években összetettebbé vált. A 

felhasználók által feltöltött, szerzői joggal 

védett tartalmakat a jogosultak 

közreműködése nélkül hozzáférhetővé tevő 

online szolgáltatások fellendültek, és a 

tartalmakhoz való online hozzáférés egyik 

fő forrásává váltak. Ez kihatással van a 

jogosultak lehetőségeire a tekintetben, 

hogy eldöntsék, műveik és egyéb 

teljesítményük felhasználható-e, és ha 

igen, milyen feltételek mellett, továbbá 

hogy megfelelő javadalmazásban 

részesüljenek érte. 

(37) A digitális technológiák 

fejlődésével együtt új üzleti modellek is 

megjelentek, és felértékelődött az internet 

szerepe, amely a szerzői joggal védett 

tartalmak terjesztésének fő piacává vált. Az 

elmúlt években a művek felhasználók általi 

feltöltését lehetővé tévő és azokat 

hozzáférhetővé tevő online szolgáltatások 

fellendültek, és a tartalmakhoz való online 

hozzáférés fontos forrásává váltak, 

lehetővé téve a változatosságot és a 

tartalomhoz való egyszerű hozzáférést, 

ugyanakkor kihívásokat teremtve a szerzői 

joggal védett tartalmaknak a jogosultak 

közreműködése nélküli feltöltése esetében. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Módosítás  93 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (37a) Jelenleg több kreatív tartalmat 

fogyasztunk, mint valaha. Ezt 

megkönnyítik az online platformok és 

aggregációs szolgáltatások. Ezek 

szélesebb körű hozzáférést biztosítanak a 

kulturális és kreatív alkotásokhoz, 

valamint hatalmas lehetőséget kínálnak a 

kulturális és kreatív ágazatok számára új 

üzleti modellek kialakítására. Ugyanakkor 

a művészek és szerzők bevételei nem 

nőttek ugyanolyan mértékben, mint ahogy 

a fogyasztás bővült. Ennek egyik fő oka 

lehet, hogy nem egyértelmű ezen online 

szolgáltatások szerzői jogi és e-

kereskedelmi jogi jogállása. Meg kell 

vizsgálni, hogyan működhet ez a folyamat 

nagyobb jogbiztonság, valamint az összes 

érintett fél – ideértve a művészeket és a 

felhasználókat is – érdekeinek figyelembe 

vétele mellett, biztosítani kell továbbá az 

átláthatóságot és az egyenlő 

versenyfeltételeket. A Bizottságnak 

iránymutatást kell kidolgoznia a 

közvetítők felelősségi keretének 

végrehajtására vonatkozóan annak 

lehetővé tétele érdekében, hogy az online 

platformok eleget tegyenek 

kötelezettségeiknek és a felelősségre 

vonatkozó szabályoknak, bővítsék a 

jogbiztonságot és növeljék a felhasználói 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Módosítás  94 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) Ha az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók a felhasználók által feltöltött, 

szerzői joggal védett műveket és egyéb 

teljesítményeket tárolnak és tesznek 

nyilvánosan hozzáférhetővé, és 

tevékenységük túlmutat a fizikai 

létesítmények puszta biztosításán és a 

nyilvánossághoz közvetítésen, akkor 

kötelesek engedélyezési megállapodást 

kötni a jogosultakkal, feltéve, ha jogosultak 

a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv34 14. cikkében biztosított, 

felelősség alóli mentességre. 

(38) Amennyiben az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók a felhasználók számára 

tartalomtároló szolgáltatást nyújtanak, 

valamint a nyilvánosság számára a 

tartalomhoz hozzáférést biztosítanak, és 

amennyiben e tevékenység a 

nyilvánossághoz való közvetítésnek 

minősül és nem csupán technikai, 

automatikus és passzív jellegű, akkor 

kötelezni kell őket arra, hogy a szerzői 

joggal védett művekre és egyéb 

teljesítményekre vonatkozó engedélyezési 

megállapodást kössenek a jogosultakkal, 

kivéve, ha jogosultak a 2000/31/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvben34 

biztosított, felelősség alóli mentességekre. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 

belső piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1–

16. o.). 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 

belső piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1. 

o.). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Módosítás  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 14. cikk rendelkezéseit illetően 

ellenőrizni kell, hogy a szolgáltató aktív 

szerepet játszik-e, tehát a feltöltött művek 

és egyéb teljesítmények megjelenítését 

optimalizálja, vagy azokat reklámozza-e, 

függetlenül az ehhez alkalmazott 

módszerektől. 

törölve 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Módosítás  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0245/2018 

Axel Voss 

A szerzői jog a digitális egységes piacon 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A felhasználók által feltöltött nagyszámú, 

szerzői joggal védett művet és egyéb 

teljesítményt zároló és nyilvánosan 

hozzáférhetővé tevő, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatóknak az engedélyezési 

szerződések működése érdekében meg kell 

tenniük a megfelelő és arányos 

intézkedéseket a művek és egyéb 

teljesítmények védelmének biztosítására, 

például hatékony technológiák 

bevezetésével. Ez a kötelezettség abban az 

esetben is fennáll, ha az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók jogosultak a 

2000/31/EK irányelv 14. cikke szerinti, 

felelősség alóli kivételre. 

A művek felhasználók általi feltöltésének 

lehetővé tételében, nyilvánosan 

hozzáférhetővé tételében és terjesztésében 

aktívan és közvetlenül közreműködő, az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak az 

engedélyezési szerződések működése 

érdekében meg kell tenniük a megfelelő és 

arányos intézkedéseket a művek és egyéb 

teljesítmények védelmének biztosítására. 

Az ilyen intézkedéseknek tiszteletben kell 

tartaniuk az Európai Unió Alapjogi 

Chartáját, és az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók számára nem 

állapíthatnak meg az általuk továbbított 

vagy tárolt információk nyomon 

követésére vonatkozó, a 2000/31/EK 

irányelv 15. cikke szerinti általános 

kötelezettséget. 

Or. en 

 

 


